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Codi- Assignatura 540013 – Aliments i Territori: Turisme Gastronòmic 

Curs  1 Crèdits  6 ECTS 

Bloc Temàtic Turisme Cultural Tipus assignatura Optativa 

Hores presencials 42 hores Hores de treball autònom 108 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L'interès per la gastronomia s'ha convertit en motivació principal dels desplaçaments turístics, i en una 

important aposta pel desenvolupament socioeconòmic i la sostenibilitat cultural i mediambiental per part de 

molts territoris. L'assignatura Aliments i territori: turisme gastronòmic pretén aproximar l'alumne a la realitat 

dels fenòmens turístics vinculats a l'alimentació i la gastronomia, enteses com a signe cultural distintiu de les 

societats i com a element de producció i caracterització del paisatge. 

Es farà especial èmfasi en els aspectes que es relacionen amb l'evolució i l'auge recent d'aquests fenòmens, 

amb les diferents formes que està adquirint, amb les implicacions que es deriven de l'anàlisi geogràfica dels 

territoris productius susceptibles de convertir-se en espais turístics i, molt especialment, amb la conversió 

del patrimoni gastronòmic en element clau del desenvolupament territorial i motivació essencial dels 

desplaçaments turístics. 

En definitiva, l'assignatura pretén establir un marc de coneixement i un espai d'anàlisi d'experiències sobre 

el context geogràfic de la producció agroalimentària, vinculant aquest al desenvolupament local i a la 

transcendència territorial, econòmica i social de les activitats lligades a la gastronomia, per dotar l'alumne 

d'eines que li permetin desenvolupar projectes innovadors de promoció, investigació i gestió del patrimoni 

gastronòmic vinculats al turisme. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG2- Treballar en equip. 

 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
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CE1- Comprendre els principis del turisme i del patrimoni cultural i la importància de l'impacte sociocultural 
i mediambiental que es deriva. 

CE6- Analitzar i avaluar el potencial turístic dels recursos culturals, gastronòmics i del territori per al disseny 
de productes, serveis i projectes innovadors. 

CE7- Planificar i desenvolupar estratègies i accions de venda i comunicació de projectes turístics. 

CE8- Dominar els fonaments i les tècniques de la didàctica del patrimoni i aplicar-la a l'àmbit turístic. 

CE12- Transformar idees i coneixements en valor per al client generant resultats sostenibles per a les 
organitzacions turístiques i la societat 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Gastronomia i activitat turística: característiques i evolució del fenomen. 

2. Qüestions conceptuals i terminològiques: turisme gastronòmic, turisme culinari, enoturisme, 

producte local, "terroir", destinació gastronòmica. El turisme gastronòmic com a objecte d'estudi. 

3. Recurs, atractiu i producte turístic: la valorització turística dels productes i les cuines locals. 

4. Producció agroalimentària, marques de protecció i desenvolupament turístic. 

5. La degustació com a eina de valor turístic: cuina, restaurants i turisme. 

6. Fires, mercats locals i circuits curts de comercialització del producte local. 

7. Rutes gastronòmiques. 

8. Turisme del vi. Creació, gestió i comercialització de productes enoturístics. 

9. Paisatges productius i turisme: oleoturisme, holeriturisme, turisme rural. 

10. El turisme gastronòmic com a eina de desenvolupament territorial. 

11. La comunicació del turisme gastronòmic: guies gastronòmiques, senyalització i informació turística. 

12. Presentació i anàlisi d'experiències enoturístiques d'èxit. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

La metodologia d'aprenentatge de l'assignatura està basada en exposicions de conceptes i idees, 

complementades amb exemples i casos pràctics d'aplicació, a més de discussions en grup i activitats a l'aula 

i autònomes. 

S'ha de fomentar de manera especial la participació dels alumnes i la discussió sobre els temes proposats. 

Serà fonamental la col·laboració de l'alumne amb el seguiment de les lectures i exercicis proposats, a fi de 

contribuir al fet que la participació a classe sigui fonamentada i àgil. 

S'estimularà l'esperit de recerca i documentació i la capacitat de treballar de forma autònoma, mitjançant 

l'elaboració d'exercicis i treballs per part de l'alumne, tant dins com fora de classe. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
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El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les diferents 

competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un seguiment continu de 

les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una avaluació individual final. Els estudiants han 

d’assistir a les classes per tal de ser avaluats mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden escollir ser avaluats a 

través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat mitjançant l’avaluació de 

totes les activitats i una prova individual final. 

Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitar-ho a través de l’apartat d’avaluació del Campus Virtual dins 

dels primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura. 

 

Sistemes d'avaluació Continuada Única 

Activitats 1 (individual) 30 % 40 % 

Activitats 2 (grupal) 30% --- 

Activitat final (individual) 40% 60% 

 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat dissenyades per a la 

valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a optar a una 

reavaluació d’assignatura i poder presentar o realitzar una nova evidència d’avaluació, serà imprescindible 

complir alguna de les següents condicions:  

A) Haver assolit una qualificació igual o superior a 5 de mitjana de les activitats dutes a terme al llarg del 

semestre sense tenir en compte la/es prova/es final/s (sigui avaluació contínua o única) i haver-se 

presentat a la prova final.  

B) Haver assolit una qualificació mínima de “4” de nota final de l'assignatura.  
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La màxima qualificació en el cas de la reavaluació a la que es podrà optar és un “5” de nota final de 

l’assignatura. 
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